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ROTOCONTROL Türkiye’de Distribütörünü
belirledi

Dilimleme, sarma, kalıplı kesim, kenar kontrolü ve sonlandırma islemlerinde sektörünün öncü firması
ROTOCONTROL Türkiye’deki distribitörü olarak FEYZİ A.S. yi belirledi

Ahrensburg, Germany (July 07, 2010) – Ralph Beier, ROTOCONTROL Uluslararası Satıs Müdürü,
bugün Feyzi A.S.’nin ROTOCONTROL makinelerinin Türkiye’deki distribitörü olarak atandığını
açıkladı.
"Feyzi A.S. matbaa ve gıda endüstrisinin çesitli segmentlerinde sayılı dünya liderlerini yarım
yüzyıldan uzun bir sure temsil etmistir” diyor Ralph Beier. "Satıs öncesi danısmanlık servisine ek
olarak Feyzi aynı zamanda montaj ve eğitim gibi müsteriye yerinde hizmet veren, güçlü bir teknik
ekibe de sahip. Feyzi’ye ROTOCONTROL hattını teslim etmekten mutluyuz".
Ömer Sürücüer, Feyzi A.S. satıs mühendisi "Türkiye de önde gelen bir etiket üreticisi ile
ROTOCONTROL RSC dilimleme/sarma control makinesi için el sıkıstıktan sonra,
ROTOCONTROL’ün Ahrensburg’daki merkezinde bir haftalık eğitim aldık. Hem tesis hem de
aldığımız eğitimden çok etkilendim ve simdi ROTOCONTROL için daha fazla anlasma
yapacağımızdan eminim” dedi.
Feyzi A.S. hakkında
Feyzi A.S. gıda ve matbaa baskı teknolojileri üreten dünyaca ünlü sirketleri basarıyla temsil etmistir.
Sirketimiz müsterilerine makine ve ekipman, montaj, yedek parça ve teknik servis, ürün ve proje
gelistirme ve know how sağlayarak kapsamını genisletmistir.
Kontakt:
Feyzi A.S.
Istanbul, Turkey
tel. +90 212 288 60 54
feyzi@feyzi.com

-morePRCORE 2900

ROTOCONTROL hakkında
ROTOCONTROL dar en endüstrisi için önde gelen kenar kontrolü, dilimleme, sarma ve kalıplı
kesim sonlandırma makinaları tasarlar ve üretir. ROTOCONTROL daha küçük standart sarmadan
daha zengin özelliklere ve çok opsiyonlu sofistike modellere kadar makinaları tüm dünyaya sunar.
Hepsi en hassas film ve folio malzemeleri için maksimum web kontrolü sağlayan S-Drive Servo
Teknolojisine sahiptir. Ahrensburg (Hamburg) Almanya ROTOCONTROL kolay kullanım, kesin
kontrol ve esneklikle birlikte en yüksek ürün kalitesini sağlar. ROTOCONTROL etiket ürünlerinin
sonlandırmasında seçim ortağıdır.
Daha sonraki ROTOCONTROL sirket ve ürün duyurularından haberdar olmak için lütfen sirket
websitemizi www.rotocontrol.com ziyaret edin ve eposta listesine üye olun.
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